ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน
เรื่อง กาหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ ๖)
--------------------------------------ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชนได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการสอบเพื่อดาเนินการจัดสอบความรู้
รวบรวมและจัดทาคุณลักษณะทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอื่นๆ ที่บ่งบอกถึงการเพิ่มพูนความรู้ สมรรถนะ
ทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับขอบเขตของการกระทาทางวิชาชีพของสมาชิกสภาการสาธารณสุข
ชุมชนเพื่อจัดทาหลักเกณฑ์เทียบมาตรฐานความรู้อื่น และใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการสอบความรู้เพื่อ
การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
บั ด นี้ คณะอนุ ก รรมการสอบเพื่ อด าเนิ นการจั ด สอบความรู้ ไ ด้ ดาเนิ น การจั ด ท าหลั ก เกณฑ์ เ ที ย บ
มาตรฐานความรู้อื่น และคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนได้มีมติรับรองหลักเกณฑ์เทียบมาตรฐาน
ความรู้อื่นดังกล่าวแล้ว เห็นควรเพิ่มเติมสาระในการออกประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อดาเนินการจัด
สอบความรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้ว ยการสอบความรู้
เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561 และ คาสั่งสภา
การสธารณสุขชุมชนที่ ๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพื่อดาเนินการจัดสอบความรู้ ลงวันที่ ๒
ตุล าคม ๒๕๖๑ ค าสั่ ง สภาการสาธารณสุ ขชุ ม ชนที่ ๔๘/๒๕๖๑ เรื่อ ง แต่ง ตั้ง คณะอนุก รรมการสอบเพื่ อ
ดาเนินการจัดสอบความรู้ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ คาสั่งสภาการสาธารณสุข
ชุมชนที่ ๕๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพื่อดาเนินการจัดสอบความรู้ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการสอบเพื่อดาเนินการจัดสอบความรู้ และมติสภาการสาธารณสุขชุมชนใน
คราวการประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุ ขชุมชน ครั้งที่ ๑๓/2561 เมื่อ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
2561 จึงประกาศหลักเกณฑ์เทียบมาตรฐานความรู้อื่น ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กาหนดให้ ใช้เกณฑ์เทียบมาตรฐานความรู้อื่น โดยการอนุมานจากการมีประสบการณ์
บนพื้น ฐานของระยะเวลาของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้ เข้าสอบ โดยเริ่ม นับระยะเวลาในการเทีย บ
มาตรฐานความรู้อื่นดังกล่าวตั้งแต่ขั้นก่อนปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตร
ระดับอนุปริญญาฯ และระดับปริญญาตรีหรือระดับประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคล
ข้อ ๒ เพื่อประโยชน์ในการคานวณสิทธิของสมาชิกผู้เข้าสอบ กาหนดให้มกี ารนับระยะเวลาการมี
ประสบการณ์บนพื้นฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบเพื่อเทียบมาตรฐานความรู้อื่นตั้งแต่ จานวน
๖ เดือนขึ้นไป โดยถือเอาวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 256๑ เป็นวันสุดท้ายของการนับระยะเวลาตามข้อ ๓
ข้อ ๓ การนับระยะเวลาการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบ
ตามข้อ ๒ กาหนดให้มีการแจกแจงการนับที่มีหน่วยเป็น “เดือน” โดยให้ทาการกระจายการนับเป็น “จานวน
เดือน” ทีเ่ ริ่มต้นตามปีปฏิทิน
/ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ ...

-2ข้อ ๔ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการค านวณสิ ท ธิข องสมาชิก ผู้ เข้ า สอบ ให้ มี ก ารนับ ระยะเวลาการมี
ประสบการณ์บนพื้นฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบของแต่ละบุคคลตามข้อ ๓ ในเดือนแรก
ของการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลเป็นจานวนเดือนแห่ง
การนับ ๑ เดือนเริ่มต้น แม้ว่าระยะเวลาเริ่มต้น ของการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของการจบการศึกษาของ
สมาชิกผู้เข้าสอบผู้นั้น จะไม่ได้เริ่มต้นจากวันแรกของเดือนที่มีประสบการณ์บนพื้นฐานของการจบการศึกษา
ของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลนั้นก็ตาม หลังจากนั้น ให้นับจานวนเดือนที่มีประสบการณ์บนพื้นฐานของการ
จบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลตามลาดับเดือนและปีปฏิทินอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม
๒๕๖๑
ข้อ ๕ การนับระยะเวลาของการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้า
สอบในเดือนท้ายสุด ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 256๑ ให้ปัดจานวน ๒๔ วันของเดือนพฤศจิกายน 256๑ เป็น
จานวน “๑ เดือน” สุดท้ายของการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบทุกคน
ข้อ ๖ กาหนดให้ มีการให้ คะแนนเกณฑ์เทียบมาตรฐานความรู้อื่น ตามช่ว งระยะเวลาของการ
อนุมานการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของระยะเวลาของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบไม่เกินร้อยละ
๕๐ ของเกณฑ์การตัดสินที่กาหนดไว้ใ นข้อ 1๑.๑ แห่งประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่อง กาหนดการ
สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยการกระจายอันตภาคชั้นของค่าต่าสุดและค่าสูงสุดในแต่ละช่วงชั้น
ของจานวนเดือนไว้ที่ ๘ เดือน รวมจานวน ๓๐ ระดับชั้นของการอนุมานการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของ
ระยะเวลาของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ ให้มีค่าคะแนนต่าสุดตั้งแต่ ๑ คะแนนในระดับชั้น
ของการอนุมานการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของระยะเวลาของการจบการศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบเริ่มต้นที่ ๖
เดือนถึง ๑๔ เดือน และเรียงระดับชั้นและค่าคะแนนดังกล่าวสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดที่ค่าคะแนนสูงสุด
ไม่เกิน ๓๐ คะแนนในระดับ ชั้น ของการอนุ มานการมีประสบการณ์บนพื้นฐานของระยะเวลาของการจบ
การศึกษาของสมาชิกผู้เข้าสอบสูงสุดที่มีจานวนเดือนมากกว่า ๒๔๐ เดือน ตามตารางคะแนนเทียบมาตรฐาน
ความรู้อื่นแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ข้อ ๗ ให้สมาชิกผู้เข้าสอบแต่ละบุคคลที่มวี ุฒิการศึกษาด้านการสาธารณสุขระดับก่อนปริญญาตรี
ได้ แ ก่ ประกาศนี ย บั ต ร อนุ ป ริ ญ ญาฯ ตรวจสอบระบบข้ อ มู ล สมาชิ ก ของสภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชนที่
www.ccph.or.th หรือ https://ccph-th.thaijobjob.com/member/searchU.php?z=13 หัวข้อ “ปรับปรุง
ข้อมูลสมาชิก” ของตนเองว่า สภาการสาธารณสุขชุมชนมีการบันทึกวุฒิการศึกษาด้านการสาธารณสุขระดับ
ก่อนปริญญาตรีไว้ในระบบข้อมูลสมาชิกแล้วหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่า สภาการสาธารณสุขชุมชนยัง
ไม่ได้ทาการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบข้อมูลสมาชิก ของสมาชิกผู้เข้าสอบนั้น ให้สมาชิกผู้เข้าสอบนั้นมี
หน้าที่ดาเนินการกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาด้านการสาธารณสุขระดับก่อนปริญญาตรี ลงในเว็บไซต์ดังกล่าว ให้
เรียบร้อยครบถ้วน และพิมพ์ใบปะหน้าส่งมาพร้อมเอกสารหลักฐานส่งไปยังสภาการสาธารณสุขชุมชนภายใน
กาหนดเวลาตามข้อ ๙
ข้อ ๘ ให้ถือว่าข่าวประชาสัมพันธ์สภาการสาธารณสุข ชุมชนลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่
กาหนดให้สมาชิกผู้เข้าสอบดาเนินการกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาด้านการสาธารณสุขระดับก่อนปริญญาตรีลงใน
เว็บไซต์ www.ccph.or.th หัวข้อ “ปรับปรุงข้อมูลสมาชิก”และให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (เฉพาะกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวนละ 1 ฉบับ ส่งไปยังสภาการสาธารณสุขชุมชน
ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ) เป็นส่วนหนึ่งของดาเนินการกรอก
ข้อมูลสมาชิกผู้เข้าสอบตามข้อ ๗
/ข้อ 9 เพื่อประโยชน์ ...

-3ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้เข้าสอบที่ยังไม่ได้ดาเนินการกรอกข้อมูล วุฒิการศึกษาด้าน
การสาธารณสุขระดับก่อนปริญญาตรี ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ตามข้อ ๗ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
ให้ถือว่าสมาชิกผู้เข้าสอบนั้นยังคงสามารถดาเนินการกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาด้านการสาธารณสุขระดับก่อน
ปริญญาตรีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2561
ข้อ ๑๐ การกระทาใดๆ ของสมาชิกผู้เข้าสอบตามข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ที่เป็นการรับรองหรือ
แจ้งข้อมูลโดยมีเจตนาอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรจะบอกให้แจ้ง สภาการสาธารณสุขชุมชนถือว่าสมาชิก
ผู้เข้าสอบนั้นมีเจตนาที่จะกระทาผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภาการสาธารณสุขชุมชนที่เกี่ยวข้อง
และถือว่าสมาชิกผู้เข้าสอบนั้นขาดคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชนจึงสงวนสิทธิในการที่จะยกเลิกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของบุคคลนั้นได้ตลอดเวลา และอาจถูกดาเนินคดีอาญา
และหรือวินัยราชการได้ (ถ้ามี)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายรัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์)
ประธานคณะอนุกรรมการสอบเพื่อดาเนินการจัดสอบความรู้

-4ตารางคะแนนเทียบมาตรฐานความรู้อื่นแนบท้ายประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน
เรื่อง กาหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 6)
ระยะเวลาการจบการศึกษา (เดือน)
6
14.1
22.1
30.1
38.1
46.1
54.1
62.1
70.1
78.1
86.1
94.1
102.1
110.1
118.1
126.1
134.1
142.1
150.1
158.1
166.1
174.1
182.1
190.1
198.1
206.1
214.1
222.1
230.1

14
22
30
38
46
54
62
70
78
86
94
102
110
118
126
134
142
150
158
166
174
182
190
198
206
214
222
230
240
240 เดือนขึ้นไป

คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

